Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu
ul. Oławska 25 49- 306 Brzeg

Brzeg, dn.01.02. 2021 r.

PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU
WETERYNARII W BRZEGU NA 2021 ROK
Zdrowie i ochrona zwierząt DZ -2
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Plan kontroli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzegu na 2021 rok.
(tematyka kontroli)

1

Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i
jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 219 poz. 2225 )

1

Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i
jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 219 poz. 2225 )
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Kontrola bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 6 maja 2015 r. w
sprawie środków podejmowanych w związków z wystapieniem afrykańskiego pomoru świń ( Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.)
gmina Lubsza
Kontrola warunków utrzymania bydła na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i
sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w
przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z dnia 28 czerwca 2010r, w sprawie minimalnych warunków
utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz.U.
Nr116, poz.778) gmina Lewin Brzeski
Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i
jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 219 poz. 2225 )

Kontrola warunków utrzymania kóz na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i
sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w
przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z dnia 28 czerwca 2010r, w sprawie minimalnych warunków
utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz.U.
Nr116,
gmina gospodarstw
Skarbimierz utrzymujących świnie na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 6 maja 2015 r. w
Kontrolapoz.778)
bioasekuracji
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sprawie środków podejmowanych w związków z wystapieniem afrykańskiego pomoru świń ( Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.)
gmina Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz
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Kontrola warunków utrzymania strusi na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i
sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w
przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z dnia 28 czerwca 2010r, w sprawie minimalnych warunków
utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz.U.
Nr116, poz.778) gmina Skarbimierz
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lekarz wyznaczony
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Kontrola hodowli ślimaków na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie sektora
akwakultury, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008r. ( Dz. U. Nr 190 poz. 1167). - 3
kontrole

1

Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i
jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 219 poz. 2225 )

2

Urzędowy Lekarz Weterynarii - Kontrola prawidłowości postępowania przy wykonywaniu zadań powierzonych w ramach programu zwalczania
i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń ; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. ( Dz. U. z dnia 20 grudnia 2012 r.
poz. 1440)
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Kontrola przewoźnika zwierząt na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie
zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej,
określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004r.(Dz. U. Nr 100 poz. 1012). i wymogami
w
sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań określonymi
w Rozporządzeniu Rady (WE)NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. (Dz. U. L 3 z 5.1.2005).
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Punkt Inseminacyjny – Kontrola w zakresie przestrzegania warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju
Wsi z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterybnaryjnych wymaganych przy prowadzeniu produkcji, pozyskiwaniu,
konserwowaniu, obróbce przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystaniu materiału biologicznego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 61,
poz.542 )

Kontrola przytuliska dla bezdomnych zwierząt, Brzeg ul. Kruszyńska 1 na zgodność z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt ( Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chrób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z2008 r. NR 2013 poz. 1342, z późn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministar
Rolnictwa i Rozwaju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółówych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia
schronisk
dla zwierząt.
Kontrola wymogów
wzajemnej zgodności na zgodność z Ustawą z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn.zm.) Skarbimierz, Grodków

Kontrola bioasekuracjigospodarstw utrzymujących świnie na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie
środków podejmowanych w związków z wystapieniem afrykańskiego pomoru świń ( Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.) gmina
Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz
Kontrola warunków utrzymania bydła na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i
sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w
przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z dnia 28 czerwca 2010r, 1w sprawie minimalnych warunków
utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz.U.
Nr116, poz.778) Gmina Grodków
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wyznaczeni lekarze
weterynarii
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Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przez osoby wyznaczone do czynności urzędowych - badania bydła w kierunku gruźlicy ,
brucelozy i enzootycznej białaczki bydła na zgodność z Instrukcjami Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania przy podejrzeniu,
potwierdzeniu i zwalczaniu oraz przy prowadzeniu badań kontrolnych gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła.

Punkt kopulacyjny ogiera – Kontrola na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
czerwca2004 r. w sprawie szczegółowych warunków dla prowadzenia punktu kopulacyjnego ( Dz. U. Nr 156 poz. 1638 )
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Kontrola pośrednika bez obiektu na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie
obrotu zwierzętami , pośrednictwa w obrocie lub skupu zwierząt , określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
25 czerwca 2008r.(Dz. U. Nr 122 poz. 790).
Kontrola przewoźnika zwierząt na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie
zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej,
określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004r.(Dz. U. Nr 100 poz. 1012). i wymogami
w
sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań określonymi
w Rozporządzeniu Rady (WE)NR 1/2005 z dnia 22
grudnia 2004r. (Dz. U. L 3 z 5.1.2005).
Kontrola hodowli ślimaków na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie sektora
akwakultury, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008r. ( Dz. U. Nr 190 poz. 1167) - 2
kontrole
Kontrola zakładów leczniczych dla zwierząt w zakresie dokumentacji dot. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na zgodność z wymogami
określonymi w ustawie z dnia 11 marca 2004r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1539 )
Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i
jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 219 poz. 2225 )

Kontrola wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwie na zgodność z Ustawą z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w
ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn.zm.) Gmina Grodków

Kontrola warunków utrzymania bydła na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i
sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w
przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z dnia 28 czerwca 2010r, 1w sprawie minimalnych warunków
utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz.U.
Nr116, poz.778)
Gmina
Grodków
Kontrola
przewoźnika
zwierząt
na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie
zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej,
określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004r.(Dz. U. Nr 100 poz. 1012). i wymogami
w
sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań określonymi
w Rozporządzeniu Rady (WE)NR 1/2005 z dnia 22
grudnia 2004r. (Dz. U. L 3 z 5.1.2005).
Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i
jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 219 poz. 2225 )

MAJ

19

22

30

31

32

33

34

okresowa

okresowa

Zakład wylęgu
drobiu

Lekarz wyznaczony

okresowa

gospodarstwo rolne

okresowa

ferma zwierząt
futerkowych

okresowa

okresowa

gospodarstwo rolne

gospodarstwo rolne

1

1

Urzędowy Lekarz Weterynarii - Kontrola prawidłowości postępowania przy wykonywaniu zadań powierzonych w ramach programu zwalczania
i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012r.
( Dz. U. z dnia 20 grudnia 2012 r.
poz. 1440)
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Kontrola bioasekuracjigospodarstw utrzymujących świnie na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie
środków podejmowanych w związków z wystapieniem afrykańskiego pomoru świń ( Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.) gmina
Grodków
Kontrola Fermy Królików na zgodność z rorządzeniem MRiRW z dnia 28 czerwca 2010r, w sprawie minimalnych warunków
utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz.U.
Nr116, poz.778)
Kontrola wymogów wzajemnej zgodności na zgodność z Ustawą z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn.zm.) Skarbimierz

Kontrola warunków utrzymania świń w gospodarstwie na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w
sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały
określone w przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) Skarbimierz
Kontrola warunków utrzymania bydła na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i
sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w
przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) i zporządzeniem MRiRW z dnia 28 czerwca 2010r, w sprawie minimalnych warunków
utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz.U.
Nr116, poz.778)
Skarbimierz
Kontrola
hodowli karpia
na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie sektora
akwakultury, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008r. ( Dz. U. Nr 190 poz. 1167) - 2
kontrole
Kontrola zakładów leczniczych dla zwierząt w zakresie dokumentacji dot. zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt na zgodność z wymogami określonymi w ustawie z dnia 11 marca 2004r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1539 )

1

Kontrola szczegółowych warunków weterynaryjnych przy produkcji jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i
jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 219 poz. 2225

1

Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i
jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 219 poz. 2225 )

CZERWIEC

29

Kontrola prawidłowości postępowania przy wylęgu drobiu na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju
Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych ( Dz.
U. Nr 219 poz. 2225 ). Kontrola okresowa.
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Kontrola warunków utrzymania świń na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i
sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w
przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344)- Grodków
Kontrola warunków utrzymania bydła na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i
sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w
przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z dnia 28 czerwca 2010r, w sprawie minimalnych warunków
utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz.U.
Nr116, poz.778) - Grodków

Kontrola hodowli ryb na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie sektora
akwakultury, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008r. ( Dz. U. Nr 190 poz. 1167) - 2
kontrole

Kontrola przewoźnika zwierząt na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie
zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej,
określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004r.(Dz. U. Nr 100 poz. 1012). i wymogami
w
sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań określonymi
w Rozporządzeniu Rady (WE)NR 1/2005 z dnia 22
grudnia 2004r. (Dz. U. L 3 z 5.1.2005). - 2 kontrole

1

Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i
jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 219 poz. 2225 )

1

Kontrola warunków utrzymania świń na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i
sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w
przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) Gmina Lewin Brzeski

47

okresowa

gospodarstwo rolne

2

48

okresowa

gospodarstwo rolne

2

49

okresowa

ferma drobiu
rzeźnego

1

LIPIEC

41

okresowa

Kontrola warunków utrzymania koni na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i
sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w
przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z dnia 28 czerwca 2010r, w sprawie minimalnych warunków
utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz.U.
Nr116,
Gmina
Lewin Brzeski
Kontrolapoz.778)
warunków
utrzymania
kóz i owiec na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie
wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały
określone w przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z dnia 28 czerwca 2010r, w sprawie minimalnych
warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach
UE
(Dz.U.warunków
Nr116, poz.778)
Kontrola
utrzymania brojlerów kurzych na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie
wymagań sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone
w przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) Gmina Olszanka

SIERPIEŃ

40

Kontrola wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwie na zgodność z Ustawą z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w
ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn.zm.) Grodków

51

52

okresowa

okresowa

okresowa

Zakłąd hodowli
drobiu

Lekarz wyznaczony

Punkt iseminacyjny

1

1

Urzędowy Lekarz Weterynarii - Kontrola prawidłowości postępowania przy wykonywaniu zadań powierzonych w ramach programu zwalczania
i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń ; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. ( Dz. U. z dnia 20 grudnia 2012 r.
poz. 1440)

1

Punkt Inseminacyjny – Kontrola w zakresie przestrzegania warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju
Wsi z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu produkcji, pozyskiwaniu,
konserwowaniu, obróbce przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystaniu materiału biologicznego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 61,
poz.542 )
Punkt kopulacyjny ogiera – Kontrola na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
czerwca2004 r. w sprawie szczegółowych warunków dla prowadzenia punktu kopulacyjnego ( Dz. U. Nr 156 poz. 1638)

53

54

55

56

57

58

59

okresowa

okresowa

okresowa

Punkt kopulacyjny

22

1

w zależności od Kontrola wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwie na zgodność z Ustawą z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w
ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn.zm.) wynikajaca z II tury typowania
ilości
gospodarstwo rolne wytypowanych
gospodarstw przez
ARiMR

gospodarstwo rolne

okresowa

gospodarstwo rolne

okresowa

podmioty hodujące
ryby

okresowa

pośrednik w obrocie
zwierzętami

okresowa

zakłady lecznicze dla
zwierząt

1

1

2

Kontrola warunków utrzymania indyków w gospodarstwie na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony
zostały określone w przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) Gmina Skarbimierz
Kontrola warunków utrzymania koni w gospodarstwie na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony
zostały określone w przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z dnia 28 czerwca 2010r, w sprawie
minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone
w przepisach UE (Dz.U. Nr116, poz.778). Gmina Skarbimierz
Kontrola hodowli karpia na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie
sektora akwakultury, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008r. ( Dz. U. Nr
190 poz. 1167) - 2 kontrole

2

Kontrola pośrednika bez obiektu na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie
obrotu zwierzętami , pośrednictwa w obrocie lub skupu zwierząt , określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
25 czerwca 2008r.(Dz. U. Nr 122 poz. 790). - 2 kontrole

3

Kontrola zakładów leczniczych dla zwierząt w zakresie dokumentacji dot. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na zgodność z wymogami
określonymi w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2014 r.
poz.1539 )

WRZESIEŃ

50

Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i
jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 219 poz. 2225 )

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Lekarz wyznaczony

okresowa

Zakłąd hodowli
drobiu

okresowa

gospodarstwo rolne

okresowa

pośrednik w obrocie
zwierzętami

okresowa

pośrednik w obrocie
zwierzętami

okresowa

okresowa

okresowa

okresowa

zakłady lecznicze dla
zwierząt

Punkt kopulacyjny

Punkt kopulacyjny

Punkt inseminacyjny

okresowa

Zakłąd hodowli
drobiu

okresowa

Schronisko dla
bezdomnych
zwierząt

1

1

Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i
jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 219 poz. 2225 )

10

Kontrola bioasekuracjigospodarstw utrzymujących świnie na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie
środków podejmowanych w związków z wystapieniem afrykańskiego pomoru świń ( Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.) gmina
Grodków

1

Kontrola pośrednika z obiektem na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie
obrotu zwierzętami , pośrednictwa w obrocie lub skupu zwierząt , określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
25 czerwca 2008r.(Dz. U. Nr 122 poz. 790). - 2 kontrole

6

Kontrola pośrednika bez obiektu na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie
obrotu zwierzętami , pośrednictwa w obrocie lub skupu zwierząt , określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
25 czerwca 2008r.(Dz. U. Nr 122 poz. 790).

3

Kontrola zakładów leczniczych dla zwierząt w zakresie dokumentacji dot. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na zgodność z wymogami
określonymi w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2014 r.
poz.1539 )
Punkt kopulacyjny ogiera – Kontrola na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
czerwca2004 r. w sprawie szczegółowych warunków dla prowadzenia punktu kopulacyjnego ( Dz. U. Nr 156 poz. 1638)

22

Punkt kopulacyjny ogiera – Kontrola na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
czerwca2004 r. w sprawie szczegółowych warunków dla prowadzenia punktu kopulacyjnego ( Dz. U. Nr 156 poz. 1638)

22

PAŹDZIERNIK

61

okresowa

1

1

1

1

1

Punkt Inseminacyjny – Kontrola w zakresie przestrzegania warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju
Wsi z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu produkcji, pozyskiwaniu,
konserwowaniu, obróbce przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystaniu materiału biologicznego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 61,
poz.542 )
Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i
jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 219 poz. 2225 )

Kontrola Schroniska dla bezdomnych zwierząt, Brzeg ul. Kruszyńska 1 na zgodność z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt ( Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chrób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z2008 r. NR 2013 poz. 1342, z późn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministar
Rolnictwa i Rozwaju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółówych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia
schronisk dla zwierząt.

LISTOPAD

60

Urzędowy Lekarz Weterynarii - Kontrola prawidłowości postępowania przy wykonywaniu zadań powierzonych w ramach programu zwalczania
i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń ; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. ( Dz. U. z dnia 20 grudnia 2012 r.
poz. 1440)

71

okresowa

gospodarstwo rolne

1

72

okresowa

gospodarstwo rolne

7

okresowa

w zależności od Kontrola wymogów wzajemnej zgodności na zgodność z Ustawą z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn.zm.) kontrole CC-INT po kontrolach ARiMR
ilości
gospodarstwo rolne wytypowanych
gospodarstw przez
ARiMR

okresowa

organizator wystawy
zwierząt

okresowa

pośrednik w obrocie
zwierzętami

okresowa

zakłady lecznicze dla
zwierząt

74

75

76

77

78

79

okresowa

Punkt iseminacyjny

okresowa

Zakład hodowli
drobiu

okresowa

Punkt kopulacyjny

1

1

2

1

1

1

środków podejmowanych w związków z wystapieniem afrykańskiego pomoru świń ( Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.) gmina
Grodków

Kontrola organizatora wystawy na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie
organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt , określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4
stycznia 2008r.(Dz. U. Nr 11 poz. 67).
Kontrola pośrednika bez obiektu na zgodność ze szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia działalności w zakresie
obrotu zwierzętami , pośrednictwa w obrocie lub skupu zwierząt , określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
25 czerwca 2008r.(Dz. U. Nr 122 poz. 790).
Kontrola zakładów leczniczych dla zwierząt w zakresie dokumentacji dot. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na zgodność z wymogami
określonymi w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2014 r.
poz.1539 )
Punkt Inseminacyjny – Kontrola w zakresie przestrzegania warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju
Wsi z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu produkcji, pozyskiwaniu,
konserwowaniu, obróbce przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystaniu materiału biologicznego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 61,
poz.542 )
Kontrola prawidłowości wykonywania czynności przy pozyskiwaniu jaj wylęgowych na zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i
jaj wylęgowych ( Dz. U. Nr 219 poz. 2225 Kontrola zakładów leczniczych dla zwierząt w zakresie dokumentacji dot. zwalczania chorób
Punkt kopulacyjny ogiera – Kontrola na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
czerwca2004 r. w sprawie szczegółowych warunków dla prowadzenia punktu kopulacyjnego ( Dz. U. Nr 156 poz. 1638 )

22

GRUDZIEŃ

73

LISTOPAD

Kontrola warunków utrzymania bydła na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i
sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w
przepisach UE (Dz.u. Nr 56, poz.344) i rozporządzeniem MRiRW z dnia 28 czerwca 2010r, w sprawie minimalnych warunków
utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE (Dz.U.
Nr116,
Gmina Skarbimierzutrzymujących świnie na zgodność z rozporządzeniem RMiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie
Kontrolapoz.778)
bioasekuracjigospodarstw

